
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження начальника обласної 
військової адміністрації  
16.01.2023 № 112/2023-р

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
консультацій з громадськістю на 2023 рік 

 

№ 
з/п 

Питання/проєкт нормативно-
правового акта 

Захід, що прово-
дитиметься 

у рамках 
консультацій з 
громадськістю 

Строк 
проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 
заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія рішення, що 
буде прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані органу влади 
(особи), відповідального за 
проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 
1 Обговорення пропозицій щодо 

фінансування Програми роз-
витку агропромислового комп-
лексу Хмельницької області на 
2022-2026 роки 

Робоча зустріч Січень Представники обласної державної  
адміністрації (обласної військової 
адміністрації), обласної ради (у тому 
числі, члени постійної комісії з пи-
тань сільського господарства, продо-
вольства та земельних відносин), 
члени сімейних фермерських госпо-
дарств, представники організацій 
громадянського суспільства

Управління розвитку агро-
промислового комплексу та 
земельних відносин обласної 
державної адміністрації 
(0382) 79 46 33, (0382) 79 44 81 
dagro@adm-km.gov.ua 

2 Обговорення перспективного 
плану розвитку Хмельниць-
кого району 

Засідання 
“за круглим 

столом” 

Січень Жителі Хмельницького району, 
представники організацій грома-
дянського суспільства 

Хмельницька районна 
військова адміністрація,  
Леся Кондратенко  
(098) 575 92 01 
adm@km-rda.gov.ua

3 Краща книга Хмельниччини Експрес- 
опитування 

Лютий Жителі області, працівники бі-
бліотек, представники організа-
цій громадянського суспільства 

Департамент інформаційної 
діяльності, культури, націо-
нальностей та релігій обласної 
державної адміністрації, 
Світлана Цимбалюк  
(0382) 76 28 29 
artkult.sd@gmail.com
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4 Проєкт розпорядження “Про зат-

вердження правил плавання для 
малих, спортивних суден і вод-
них мотоциклів та використання 
засобів для розваг на воді у 
Хмельницькій області 

Електронна 
консультація 

Лютий Власники, судновласники, судно-
водії малих і спортивних суден, 
водних мотоциклів, власники і 
персонал баз для стоянки малих і 
спортивних суден, представники 
організацій громадянського 
суспільства 

Управління інфраструктури 
обласної державної адміні-
страції,  (0382) 65 13 06 
43578048@mail. gov.ua 

5 Обговорення та вирішення пи-
тань, пов’язаних із розвитком та 
впорядкуванням природно-запо-
відної справи Хмельницької об-
ласті 

Засідання Ко-
ординаційної 

ради зі сприян-
ня формуван-
ню регіональ-

ної екологічної 
мережі, роз-

витку заповід-
ної справи та 

збереження біо-
різноманіття

Березень Представники Хмельницького 
обласного осередку Всеукраїнської 
екологічної ліги, інших організацій 
громадянського суспільства, 
науковці  

Департамент природних 
ресурсів та екології обласної 
державної адміністрації,   
(0382) 61 85 08 
42814282@mail.gov.ua 

6 Об’єкти культурної спадщини 
як фактор стабільності та 
повоєнного відродження 
громад 

Засідання 
“за круглим 

столом” 

Березень Працівники Меджибізької селищ-
ної ради, Державного історико-
культурного заповідника “Межи-
біж”, жителі Меджибізької 
селищної громади, підприємці 
сфери туризму та гостинності  

Департамент інформаційної 
діяльності, культури, націо-
нальностей та релігій облас-
ної державної адміністрації, 
Світлана Цимбалюк 
(0382)76 28 29 
artkult.sd@gmail.com

7. Роль громадянського суспільства у 
кризові часи у процесі розвитку 
музейних інституцій 

Засідання 
“за круглим 

столом” 

Березень Працівники комунального закладу 
культури “Хмельницький облас-
ний художній музей”, представ-
ники організацій громадянського 
суспільства, працівники дошкіль-
них, загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладів, художники

Департамент інформаційної 
діяльності, культури, націо-
нальностей та релігій обласної 
державної адміністрації, 
Світлана Цимбалюк 
(0382)76 28 29 
artkult.sd@gmail.com
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8 Проблемні питання, виявлені у 

процесі роботи пунктів незлам-
ності 

Засідання 
“за круглим 

столом” 

Протягом 
І кварталу 

Жителі громад Шепетівського 
району, представники організацій 
громадянського суспільства 

Шепетівська районна військова 
адміністрація, Марина Дячук  
(097) 717 12 93 
shep-urban-arch@sheprda.gov.ua 

9 Перспективи розвитку сімейних 
фермерських господарств та сіль-
ськогосподарських кооперативів 
у Хмельницькій області 

Нарада-
семінар 

Березень-
квітень 

Члени сімейних фермерських гос-
подарств, кооперативів, власники 
особистих селянських господарств, 
представники органів місцевого 
самоврядування 

Управління розвитку агро-
промислового комплексу та 
земельних відносин обласної 
державної адміністрації 
(0382) 79 46 33, (0382) 79 44 81  
dagro@adm-km.gov.ua

10 Обговорення щодо проведення 
містобудівного моніторингу 
генеральних планів та планів 
зонування населених пунктів 
Хмельницької області 

Робоча зустріч Квітень Представники структурних під-
розділів містобудування та архітек-
тури райдержадміністрацій, місь-
ких, селищних, сільських рад, 
представники організацій грома-
дянського суспільства

Відділ містобудування та 
архітектури обласної державної 
адміністрації, Ірина Дунаєвська 
(0382) 79-48-05, 76-30-60 
38714803@mail.gov.ua 

11 Алгоритм дії грантових програм 
підтримки сільського господар-
ства 

Робочі 
зустрічі, 
наради 

Квітень-травень Представники агроформувань 
різних форм власності, органів 
місцевого самоврядування 

Управління розвитку агро-
промислового комплексу та 
земельних відносин обласної 
державної адміністрації 
(0382) 79 46 33, (0382) 79 44 81  
dagro@adm-km.gov.ua

12 Національно-патріотичне ви-
ховання молоді в умовах вій-
ни: бібліотечний аспект. 
Обговорення у контексті 
Державної цільової соціальної 
програми національно-патріо-
тичного виховання на період 
до 2025 року 

Онлайн-
конференція 

Травень Працівники бібліотек області, 
закладів освіти, представники 
організацій громадянського 
суспільства молодіжного спряму-
вання 

Департамент інформаційної 
діяльності, культури, націо-
нальностей та релігій облас-
ної державної адміністрації, 
Світлана Цимбалюк 
(0382)76 28 29 
artkult.sd@gmail.com 
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13 Обговорення державної під-

тримки у 2023 році державних 
бюджетних програм 

Зустріч Травень Пасічники, сільськогосподарські 
товаровиробники різних форм 
власності, представники органів 
місцевого самоврядування, органі-
зацій громадянського суспільства 

Управління розвитку агро-
промислового комплексу та 
земельних відносин обласної 
державної адміністрації 
(0382) 79 46 33, (0382) 79 44 81  
dagro@adm-km.gov.ua

14 Щодо запобігання отруєння 
бджіл при хімічних обробках 
посівів сільськогосподарських 
культур 

Робочі 
зустрічі, 
нарада 

Травень-
червень 

Пасічники, представники органів 
місцевого самоврядування, сіль-
ськогосподарських підприємств 

Управління розвитку агро-
промислового комплексу та 
земельних відносин обласної 
державної адміністрації 
(0382) 79 46 33, (0382) 79 44 81  
dagro@adm-km.gov.ua

15 Обговорення питань, які сто-
суються безбар’єрного 
простору територій громад та 
районів області. Необхідність 
розробки та затвердження 
місцевих планів заходів зі 
створення безбар’єрності 

Засідання 
“за круглим 

столом” 

Червень Представники структурних під-
розділів містобудування та архі-
тектури райдержадміністрацій, 
міських, селищних, сільських 
рад, представники організацій 
громадянського суспільства 

Відділ містобудування та 
архітектури обласної 
державної адміністрації, 
Ірина Дунаєвська 
(0382) 79-48-05, 76-30-60 
38714803@mail.gov.ua 

16 Цифровізація процесів архів-
ної справи та діловодства, 
документів Національного 
архівного фонду та створення 
цифрового фонду користуван-
ня документами в архівних 
установах області 

Засідання 
“за круглим 

столом” 

Червень 
 

Науковці, представники органі-
зацій громадянського суспіль-
ства,  працівники архівних уста-
нов області 

Державний архів області, 
Лілія Тараненко, 
archive_km@arch.gov.ua 

17 Обговорення  питань з перевіз-
никами, виявлених у процесі 
роботи 

Засідання 
“за круглим 

столом” 

Протягом 
ІІ кварталу 

Громадяни, що мають пільги на 
проїзд, перевізники району, 
представники організацій 
громадянського суспільства 

Шепетівська районна 
військова адміністрація, 
Алла Зінчук  
(097) 909 39 25 
shep-urban-arch@sheprda.gov.ua 
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18 Про забезпечення протипожеж-

них заходів під час збиральних 
робіт та запобігання спалювання 
стерні та пожнивних решток 

Нарада Липень Представники сільськогосподар-
ських підприємств різних форм 
власності, жителі громад, пред-
ставники організацій громадян-
ського суспільства 

Управління розвитку агро-
промислового комплексу та 
земельних відносин обласної 
державної адміністрації 
(0382) 79 46 33, (0382) 79 44 81  
dagro@adm-km.gov.ua

19 Співпраця архівних установ з 
міжнародними неурядовими 
організаціями, благодійними 
фондами 

Конференція Вересень 
 

Науковці, краєзнавці, представ-
ники організацій громадян-
ського суспільства,  працівники 
архівних  установ області 

Державний архів області, 
Марія Коваленко  
(0382) 65 01 60,  
Світлана Данілкович  
(0382) 65 21 77  
archive_km@arch.gov.ua 

20 Дослідження стану закладів 
культури Хмельницької  області 
під час війни 

Онлайн 
опитування 

Жовтень-
листопад 

Працівники закладів культури, 
представники організацій 
громадянського суспільства 

Департамент інформаційної 
діяльності, культури, націо-
нальностей та релігій обласної 
державної адміністрації, 
Світлана  Цимбалюк 
(0382)76 28 29 
artkult.sd@gmail.com

21 Заходи щодо профілактики та 
раннього виявлення ВІЛ-інфек-
ції/СНІДу у Хмельницькій об-
ласті 

Нарада Листопад Представники організацій 
громадянського суспільства 

Департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміні-
страції, Олександр Касяндрук  
(03822) 67 27 23, 
hm.aidscentr@ukr.net

22 “Патріотизм в умовах сучасних 
викликів і трансформацій”. 
Обговорення у контексті Дер-
жавної цільової соціальної про-
грами національно-патріотич-
ного виховання на період до 
2025 року 

Засідання 
“за круглим 

столом” 

Листопад Працівники Хмельницької об-
ласної бібліотеки для дітей імені 
Т.Г. Шевченка, Головного управ-
ління Національної поліції в об-
ласті, представники органів місце-
вого самоврядування, організацій 
громадянського суспільства

Департамент інформаційної 
діяльності, культури, націо-
нальностей та релігій обласної 
державної адміністрації, 
Світлана Цимбалюк 
(0382)76 28 29 
artkult.sd@gmail.com
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23 Питання щодо реалізації Націо-

нальної стратегії сприяння роз-
витку громадянського суспіль-
ства в Україні на 2021-2026 роки 

Засідання 
“за круглим 

столом” 

Протягом 
ІV кварталу 

Представники організацій грома-
дянського суспільства, профільні 
спеціалісти з окремих питань 

Шепетівська районна військова 
адміністрація,  
Дмитро Пісарцов (063) 442 44 94 
info@sheprda.gov.ua

24 Робота навчальних закладів 
району щодо забезпечення 
національно-патріотичного 
виховання учнівської молоді 

Засідання 
координаційної 
ради з націо-

нально-патріо-
тичного вихо-

вання при 
Шепетівській 
райдержадмі-

ністрації

Протягом 
ІV кварталу 

Працівники Шепетівської районної 
військової адміністрації, представ-
ники органів місцевого самовря-
дування 

Шепетівська районна військова 
адміністрація, 
Василь Паразінський  
(068) 310 70 80 
sheposvita@sheprda.gov.ua 

25 Обговорення питань науково-
методичної, видавничої, вистав-
кової роботи. Підготовка до ви-
дання Вісника Держархіву області 
“Подільська старовина” 
Схвалення до друку видань, підго-
товлених у Державному архіві 
області 

Засідання 
науково- 

методичної 
ради 

Державного 
архіву області 

Щоквартально Науковці, краєзнавці, представ-
ники організацій громадянського 
суспільства, працівники архівних  
установ області 

Державний архів області, 
Олександр Войтович,  
(0382) 75 27 74 
archive_km@arch.gov.ua 

26 Обговорення проблемних пи-
тань архівної справи, виконання 
планових показників, результа-
тів перевірок архівних відділів 
РДА, міських рад та трудових 
архівів області, збереження 
архівних установ області 

Засідання 
колегії 

Держархіву 
області 

Щоквартально Представники організацій грома-
дянського суспільства, працівники 
архівних установ області 

Державний архів області, 
Марія Коваленко  
(0382) 65 01 60,  
Світлана Данілкович  
(0382) 65 21 77  
archive_km@arch.gov.ua 

27 Перегляд тарифів на платні медич-
ні послуги, що надають лікуваль-
но-профілактичні комунальні 
заклади охорони здоров’я області 

Електронні 
консультації 

Публічне 
громадське 

обговорення

Протягом року Представники організацій 
громадянського суспільства 

Департамент економічного 
розвитку обласної державної 
адміністрації, (0382) 65 20 84, 
khm_econ@adm-km.gov.ua 
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28 Захист законних прав та інтере-

сів дітей, які опинилися у склад-
них життєвих умовах  

Засідання 
комісії служби 
у справах дітей 
райдержадмі-

ністрації

Протягом року Жителі Хмельницького району, 
представники організацій 
громадянського суспільства 

Хмельницька районна військова 
адміністрація, 
Леся Кондратенко  
(098) 575 92 01 
adm@km-rda.gov.ua

29 Призначення, відновлення 
соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам 

Засідання 
комісії з 

питань призна-
чення соціаль-

них виплат 
внутрішньо 

переміщеним 
особам

Протягом року  Внутрішньо переміщені особи з 
тимчасово окупованої території 
України, представники організацій 
громадянського суспільства 

Хмельницька районна військова 
адміністрація, 
Леся Кондратенко  
(098) 575 92 01 
adm@km-rda.gov.ua 

 
 
  Керівник апарату  
  адміністрації          Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


